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A rendszer áttekintése
Éltesse bőrét a fiatalság alkotóelemeivel!
Az ageLOC® Elements termékek az öregedésgátló 
bőrápolás modern és alapvető készítményei. A termékek 
tisztító, hidratáló hatásukat kifejtve felfedik fiatalosabb 
kinézetű bőrét – a fiatalosabb, egészségesebb külsőért ma 
és a jövőben egyaránt! 

A termékcsalád tagjai
ageloc® Gentle cleanse & Tone (Tisztító és tonik)
Mutassa meg felfrissült, tiszta bőrét reggel és este!
Az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) 
luxus minőségű habzó arctisztító, amely egyetlen lépésbe 
fogja a tisztítás és tonizálás folyamatát. Gyengéden 
tisztítja, feltölti és hidratálja bőrét, s egyben felkészíti a 
továbbfejlesztett öregedésgátló összetevők befogadására. 
Ez a hatékony, időtakarékos és kettős hatású készítmény 
segít a bőr egészséges pH-szintjének fenntartásában, s 
egyben a bőrbe juttatja az ageLOC®-ot, amely oly módon 
célozza az öregedést kiváltó belső tényezőket, hogy 
közben bőre felfrissült és fiatalosabb érzést nyújt.

ageloc® radiant day SPf 22 (22 faktoros nappali krém)
Mutassa meg fiatalos ragyogását – mindennap!
Az ageLOC® Radiant Day SPF 22 (22 faktoros nappali 
krém) egy könnyű, nappali használatra kifejlesztett krém, 
amely látványosan élénkíti és hidratálja a bőrt, miközben 
felvértezi az öregedés látható jelei ellen. Ez a selymesen 
lágy készítmény olyan összetevőket tartalmaz, melyek 
segítenek védelmet nyújtani a napsugárzás okozta 
károsodástól az SPF 22 segítségével, serkentik a 
sejtmegújulást a lágyabb, puhább érzetű bőrállag 
érdekében, továbbá csökkentik a finom barázdák és ráncok 
megjelenését – így lesz bőre ragyogó és makulátlan!

ageloc® Transforming Night (éjszakai krém)
Kényeztesse magát a gazdag megújulás élményével 
minden este!
Az ageLOC® Transforming Night (Éjszakai krém) egy 
gazdag hidratáló krém, amely csökkenti az apró barázdák, 
ráncok és pórusok megjelenését, így Ön ragyogó, sima és 
finom bőrrel ébred! Ez az exkluzív krém ageLOC®-ot 
tartalmaz, hogy felvegye a harcot az öregedést kiváltó 
belső tényezők ellen. Emellett a szuperenyhe összetevői a 
bőr saját szerkezetét utánozva, annak természetes éjszakai 
megújulási folyamatát kiegészítve együttesen 
mélyhidratáló, bőrfiatalító hatást váltanak ki.

Célcsoport
Elsődleges célcsoport:
•	A harminc fölötti férfiak és nők, akik számára fontos az 

öregedés jeleinek megelőzése, illetve csökkentése.
Másodlagos célcsoport:
•	A bőrükre odafigyelő, harminc alatti férfiak és nők, akik 

számára fontos a látható öregedés megelőzése.

Jótékony hatásai
Az ageLOC® Elements rendszer minden terméke fontos
szerepet játszik a következő előnyök nyújtásában:
•	Az ageLOC® az öregedés alapvető kiváltó forrását veszi 

célba a fiatalos külső megőrzésének elősegítése és az 
öregedés látható jegyeinek csökkentése érdekében. 

•	Olyan tudományosan igazolt öregedésgátló összetevőket 
tartalmaz, melyek láthatóan csökkentik a finom barázdák 
és ráncok megjelenését.

•	Olyan progresszív öregedésgátló összetevőket tartalmaz, 
melyek tudományosan igazoltan:

ageLOC® Elements
Alapvető öregedésgátló 
termékcsomag

A Nu Skin® exkluzív ageLOC® tudománya az 
arSuperMarkereket veszi célba – az öregedést kiváltó 
tényezőket!
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 – serkentik a sejtmegújulási folyamatot az érezhetően 
lágyabb és puhább bőrállag érdekében.

 – csökkentik a nemkívánatos melanintermelést a bőrben 
az élénkebb, ragyogóbb bőrhatás és csökkent 
elszíneződés érdekében.

•	A progresszív készítmények rendkívül gyengédek, így 
minden bőrtípusra alkalmazhatók!

•	Feltölti és szinten tartja a bőr nedvességmegkötő 
képességét, így növeli az egészséges hidratáltsági szintet. 

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone 
(Tisztító és tonik) 
•	Az ageLOC® az öregedés alapvető kiváltó forrását veszi 

célba a fiatalos külső megőrzésének elősegítése és az 
öregedés látható jegyeinek csökkentése érdekében.

•	Tisztít és fertőtlenít, miközben felkészíti a bőrt az 
öregedésgátló összetevők befogadására.

•	Feltölti és szinten tartja a bőr nedvességmegkötő 
képességét, így növeli az egészséges hidratáltsági szintet.

•	A bőr saját, természetes és egészséges pH-szintjén 
dolgozik, így segít a természetes hidratáltság 
megőrzésében.

•	Gyengéd tisztító összetevőkből áll, így minden bőrtípusra 
kitűnően alkalmas!

ageLOC® Radiant Day SPF 22 
(22 faktoros nappali krém)
•	Az ageLOC® az öregedés alapvető kiváltó forrását veszi 

célba a fiatalos külső megőrzésének elősegítése és az 
öregedés látható jegyeinek csökkentése érdekében.

•	Olyan progresszív öregedésgátló összetevőket tartalmaz, 
melyek tudományosan igazoltan:

 – 85 %-kal serkentik a sejtmegújulási folyamatot az 
érezhetően lágyabb és puhább bőrállag érdekében.

 – 45%-kal csökkentik az apró barázdák és ráncok 
megjelenését a lágyabb, puhább és láthatóan 
fiatalosabb külsejű bőrért.

 – Csökkentik a nemkívánatos melanintermelést a bőrben 
az élénkebb, ragyogóbb bőrhatás és csökkent 
elszíneződés érdekében.

•	A fiatalos sejtmegújulás csökkenti a pórusok láthatóságát.
•	Az SPF 22 széles körű UVA / UVB védelmet kínál a nap 

káros hatásai ellen – ez a legmagasabb faktorú napvédő 
szerünk az archidratálók közül.

•	A selymes, olajmentes formula rövid idő alatt felszívódik, 
ugyanakkor egész napos hidratálást biztosít – smink alá is 
tökéletes.

ageLOC® Transforming Night 
(Éjszakai krém)
•	Az ageLOC® az öregedés alapvető kiváltó forrását veszi 

célba a fiatalos külső megőrzésének elősegítése és az 
öregedés látható jegyeinek csökkentése érdekében.

•	Olyan progresszív öregedésgátló összetevőket tartalmaz, 
melyek tudományosan igazoltan:

 – 85 %-kal serkentik a sejtmegújulási folyamatot az 
érezhetően lágyabb és puhább bőrállag érdekében.

 – 45%-kal csökkentik az apró barázdák és ráncok 
megjelenését a lágyabb, puhább és láthatóan 
fiatalosabb megjelenésű bőrért.

•	A fiatalos sejtmegújulás csökkenti a pórusok láthatóságát.
•	Szuperenyhe összetevői a bőr saját szerkezetét és 

összetételét utánozva csökkentik a bőrérzékenységet, 
továbbá természetes hidratáltsági tulajdonságai 
felborítása nélkül juttatja a bőrbe az elsődleges 
hatóanyagokat.

•	A bőr saját szerkezetével együttműködve fejti ki hatását, 
annak természetes éjszakai felfrissülési és megújulási 
folyamatát kiegészítve megerősíti a bőr természetes 
védelmi hálózatát az erősebb és rugalmasabb bőr 
érdekében.

A rendszer kulcsfontosságú összetevői
ageloc® Gentle cleanse & Tone (Tisztító és tonik)
•	ageloc® – szabadalmazott Nu Skin® technológia, amely 

az arSuperMarkereket veszi célba, az öregedést kiváltó 
elsődleges tényezőket.

•	Betain – vízmegkötő hatású, növeli a bőr hidratáltságát.
•	enyhe surfactantok és glicerin – a bőr természetes lipidfalát 

megtartva tisztít, miközben további hidratálást nyújt.

ageloc® radiant day SPf 22 (22 faktoros nappali krém)
•	ageloc® – szabadalmazott Nu Skin® technológia, amely 

az arSuperMarkereket veszi célba, az öregedést kiváltó 
elsődleges tényezőket.

•	Borsókivonat, bambuszkivonat és glükozamin – igen 
hatékony öregedésgátló összetevők keveréke, mely 
bizonyítottan csökkenti az apró barázdák és ráncok 
megjelenését, emellett növeli a sejtmegújulást, melynek 
eredménye a láthatóan fiatalosabb megjelenésű bőr.

•	Hexapeptid-2 – csökkenti a melanintermelés intenzitását.
•	Jojoba és shea-vaj – bizonyítottan erősíti a bőr 

természetes védekező képességét az erősebb és 
rugalmasabb bőr érdekében.

ageloc® Transforming Night (éjszakai krém)
•	ageloc® – szabadalmazott Nu Skin® technológia, amely 

az arSuperMarkereket veszi célba, az öregedést kiváltó 
elsődleges tényezőket.

•	Borsókivonat, bambuszkivonat és glükozamin – igen 
hatékony öregedésgátló összetevők keveréke, mely 
bizonyítottan csökkenti az apró barázdák és ráncok 
megjelenését, emellett növeli a sejtmegújulást, melynek 
eredménye a láthatóan fiatalosabb kinézetű bőr.

•	Hialuronsav és ceramid 3 – megtartja és megvédi a bőr 
vízháztartását, hogy az még hidratáltabb és ragyogóbb 
legyen.

Használat / Alkalmazás
ageloc® Gentle cleanse & Tone (Tisztító és tonik): 
Használja reggel és este. Langyos vízzel nedvesítse be 
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arcát és nyakát. Pumpáljon három adagot ujjbegyére, és 
gyengéden masszírozza bőrébe arcán és nyakán. Szembe 
ne kerüljön! Meleg vízzel öblítse le, és egy törölközővel 
szárítsa meg arcát! Az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone 
(Tisztító és tonik) csomag annak használati útmutatója 
alapján 30 napos használati időszakra elegendő.

ageloc® radiant day SPf 22 (22 faktoros nappali krém): 
Reggelente nyomjon egy borsónyi adagot ujjbegyére, és 
felfelé, kifelé haladva vigye fel arcára és nyakára. A 
szemkörnyéken ne alkalmazza! Az ageLOC® Radiant Day 
SPF 22 (22 faktoros nappali krém) csomag annak 
használati útmutatója alapján 30 napos használati időszakra 
elegendő.

ageloc® Transforming Night (éjszakai krém): Az esti 
arcápolás befejező lépéseként helyezzen egy kis adag 
krémet ujjbegyére, és vigye föl arcára és nyakára fölfelé, 
kifelé haladva. A szemkörnyéken ne alkalmazza! Az 
ageLOC® Transforming Night (Éjszakai krém) csomag 
annak használati útmutatója alapján 30 napos használati 
időszakra elegendő.

reggeli ápolás
•	1. lépés: ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és 

tonik)
•	2. lépés: Az Ön által választott kiegészítő termék a 

kezeléshez*
•	3. lépés: ageLOC® Radiant Day SPF 22 (22 faktoros 

nappali krém)

esti ápolás:
•	1. lépés: ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és 

tonik)
•	2. lépés: Az Ön által választott kiegészítő termék a 

kezeléshez*
•	3. lépés: ageLOC® Transforming Night (Éjszakai krém)

Az ageLOC® Elements termékei annak használati 
útmutatója alapján 30 napos használatra vannak tervezve.

*A célzott kezelésre vonatkozó termékek, úgymint Tru 
Face® Essence Ultra és / vagy az alapvető kezelési 
termékek, úgymint ageLOC®Future Serum és Galvanic 
Spa Arcgélek használata javasolt.

Tudta ÖN?
Az ageLOC® Radiant Day SPF 22 (22 faktoros nappali 
krém) és az ageLOC® Transforming Night (Éjszakai krém) 
“testvérkészítmények”, melyek számos közös hidratáló, 
tápláló és öregedésgátló összetevőt tartalmaznak. Ezért a 
bőre folyamatos, „ismerős” hatóanyagokhoz jut 12 óránként 
– a maximális összetevő-hatékonyság és a bőrérzékenység 
csökkentése érdekében.

Kiegészítő termékek
•	ageloc® future Serum – maximális ageLOC®- 

koncentrátumot juttat a bőrbe az öregedést kiváltó belső 

tényezők megcélzása végett. Ez a luxus minőségű 
szérum klinikailag igazoltan nyolcféle módon eredményez 
fiatalosabb megjelenésű bőrt: a fiatalos bőrszerkezet 
támogatásával, a bőrfelszín kisimításával, az apróbb 
ráncok és barázdák megjelenésének csökkentésével, a 
ragyogás növelésével, a pórusok láthatóságának 
csökkentésével, a bőr tónusának egyenletesebbé 
tételével, az elszíneződés csökkentésével és a hidratáltság 
növelésével.

•	Tru face® essence ultra – segít a bőrfeszesség 
visszaállításában.. Ethocyn®-t tartalmaz, egy olyan 
öregedésgátló összetevőt, amely klinikailag igazoltan 
javítja a bőr elasztintartalmát, amely a bőrfeszességért 
felel.

•	Nu Skin Galvanic Spa System® ii és termékei – a 
programozható, szabadalmazott önbeállító 
galvánárammal a Nu Skin Galvanic Spa System® II és 
cserélhető kezelőfejei szinergikusan működnek együtt a 
különleges összetételű termékekkel, amelyek 
megkönnyítik a kulcsösszetevők bőrbejutását az optimális 
eredmény érdekében: a Galvanic Spa Facial Gels with 
ageLOC® (Arcgélek ageLOC®-kal) a szennyeződések 
eltávolításával visszaállítják a bőr természetes üdeségét 
az ageLOC® összetevők bejuttatása közben; a Tru Face® 
Line Corrector segít az apró barázdák és ráncok 
elhalványításában; a Galvanic Spa Body Shaping Gel 
(Alakformáló gél) csökkenti a cellulitisz jelenlélét, és a 
Nutriol® Hair Fitness Treatment (Fitness hajkezelés) segít 
a fejbőr revitalizálásában az egészséges és dús hajért.

•	Tru face® idealeyes – csökkenti a szem alatti karikákat, 
miközben bőrét ragyogóvá és feszessé varázsolja. 
Kifejezetten az érzékeny szemkörnyékre tervezett 
készítmény: ez az öregedésgátló készítmény biztosítja, 
hogy az Ön tekintete fiatalos, felfrissült és vibráló legyen.

Gyakran ismételt kérdések
mi az arSupermarker?
Korral kapcsolataos főindikátorok avagy arSuperMarkerek 
– ezt a kifejezést a Nu Skin® adta a testkémiai összetevőket 
összefoglaló kifejezésként, amely azt befolyásolja, ahogy 
öregszünk. A Nu Skin® exkluzív ageLOC® tudománya 
ezeket az arSuperMarkereket célozza meg, az öregedés fő 
forrásait.

az ageloc® elements teljes körű kezelést nyújt?
Igen. Az ageLOC® Elements egy tisztító-tonizáló 
termékből, egy nappali és egy éjszakai krémből áll. Célzott 
kezelésre fókuszáló termékek – a bőr igényeitől függően – 
hozzáadhatók.

miért nincs külön arctonik a rendszerben?
Az új ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) 
termék arctisztító és tonik egyben, mely eltérhet az egyéb 
öregedésgátló rendszerekben megszokott formulától. Az 
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új ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) 
gyengéden tisztítja, feltölti és hidratálja bőrét, s egyben 
felkészíti a továbbfejlesztett öregedésgátló összetevők 
befogadására. A kettős hatású készítmény segít a bőr 
egészséges pH-szintjének fenntartásában, egy lépésbe 
fogja a tisztítás és tonizálás folyamatát, miközben bőre 
felfrissült és fiatalos kinézetű marad. Míg némely bőrápoló 
rendszer külön tonizáló lépést is tartalmaz, az ageLOC® 
rendszer ezt nem kívánja meg – ezen prémium kategóriás, 
öregedésgátló termékek különleges tulajdonságaiból 
adódóan.

mitől tekinthető az ageloc® Gentle cleanse & Tone 
(Tisztító és tonik) arctisztítónak és toniknak is egyszerre?
A bőr Ph-értéke megközelítőleg 5,5, bár a legtöbb 
szakértő egyetért abban, hogy az egészséges pH 4,4-6,5 
között mozoghat. Az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone 
(Tisztító és tonik) úgy lett megalkotva, hogy pH értéke 
5,5-6 között mozogjon. Ez egyezik illetve beleesik az 
egészséges bőrérték kategóriájába, épp ezért a termék 
egyszerre funkcionál tisztítóként és tonikként, amely 
egyben egyensúlyba hozza a pH-értéket is. A tonik másik 
fontos szerepe némelyünk alkalmazott bőrápoló rendszere 
számára (a pHkiegyensúlyozás mellett, amely mintegy 
előkészíti a bőrt a kezelési termékek befogadására) a 
kulcsfontosságú tényezők bőrbe juttatása.

Használhatok külön tonikot az ageloc® elements 
mellett?
Bár nem szükséges, amennyiben szükségét érzi, használhat 
tonikot az ageLOC® Elements kezelés során az ageLOC® 
Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) használatát 
követően. Az egyetlen ebből származó előny az adott 
termék kulcsfontosságú összetevőinek további bőrbe 
jutása, úgymint a pH Balance Mattefying Toner (Mattító 
tonik) eredményezte kevésbé fénylő, olajos bőr.

Hogyan tartja meg az egészséges bőr pH-értéket az 
ageloc® Gentle cleanse & Tone (Tisztító és tonik), ha 
egyszer vizet használok az eltávolított szennyeződések 
lemosására?
Jóllehet, a víz általában a bőrtől eltérő pH-val rendelkezik, 
nem igazán képes a bőr pH-jának megváltoztatására az 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) 
leöblítése közben. A víz pár komponense képes lenne a 
bőr pH-értékének hirtelen, nemkívánatos 
megváltoztatására. Ebből kifolyólag ennek a 
pH-kiegyensúlyozó terméknek vízzel történő lemosása 
lényegtelen az általános pH-érték szempontjából.

milyen bőrtípusra alkalmazható az ageloc® Gentle 
cleanse & Tone (Tisztító és tonik)?
Az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) 
olyan gyengéd, hogy minden bőrtípus számára hatékonyan 
alkalmazható.

az ageloc® radiant day SPf 22 (22 faktoros nappali 
krém) védelmet nyújt mind az uVa és uVB sugárzás 
ellen?
Igen, az ageLOC® Radiant Day SPF 22 (22 faktoros 
nappali krém) széleskörű védelmet nyújt a nap káros 
sugarai ellen. Az avobenzon és oktokrilén védelmet nyújt 
az UVA sugarak ellen, míg az oktiszalát és homoszalát 
UVB védelmet biztosít.

Használhatok egyéb termékeket is, pl. Tru face®, 
Galvanic Spa, stb. az ageloc® elements-cel?
Igen. További kezelési termékek hozzáadásával személyre 
szabhatja az ageLOC® Elements-t, hogy bőre külön 
igényeit kielégítse.

mitől tekinthető az ageloc® Transforming Night 
(éjszakai krém) prémium minőségű éjszakai hidratálónak?
Az ageLOC® Transforming Night olyan összetevőket 
tartalmaz, amelyek a bőrstruktúrát utánozzák, és shea-
vajjal gazdagították, hogy visszaállítsa a bőr lipidvédelmét, 
emellett hialuronsavat tartalmaz a további hidratálás 
érdekében. A termék kulcsösszetevőkből álló összetétele 
révén alapvető szerepet tölt be az éjjel zajló 
bőrregenerálódási folyamatban.

Összetevők
ageloc® Gentle cleanse & Tone (Tisztító és tonik): 
Aqua, Glycerine, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Lauryl Methyl 
Gluceth-10 Hydroxypropyldimonium Chloride, Disodium 
Laureth Sulfosuccinate, Polysorbate 20, Narcissus Tazetta 
Bulb Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Citric 
Acid, Disodium EDTA, Parfum, Sodium Benzoate, 
Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol. 
Paraben-free

ageloc® radiant day SPf 22 (22 faktoros nappali krém): 
Aktív hatóanyagok: Aqua, Glycerine, Homosalate, 
Ethylhexyl Salicylate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Octocrylene, Cetyl Dimethicone, Cyclopentasiloxane, 
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, 
GlycerylStearate, PEG-100 Stearate, Caprylyl Glycol, 
Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Dimethicone/Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Methyl 
Gluceth-10, Steareth-2, Steareth-21,Isohexadecane, Nylon-
12, Hydrolyzed Jojoba Esters, Jojoba Esters, Pisum 
Sativum Extract, Hexapeptide-2, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, 
Butyrospermum Parkii Butter, Glucosamine HCl, 
Polysorbate 80, Schizandra Chinensis Fruit Extract, 
Titanium Dioxide, Butylene Glycol, Citric Acid, Disodium 
EDTA, Parfum, Chlorphenesin, Phenoxyethanol. 
Paraben-free

ageloc® Transforming Night (éjszakai krém): Aqua, 
Glycerine, Pentylene Glycol, Caprylyl Methicone, 
Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii Butter, 



www.nuskin.com

5

A
LO

C
E_

W
EB

_H
U

_0
81

2_
LM

  
 

©
 2

01
2 

N
SE

 P
ro

du
ct

s, 
In

c.

ageLOC® Elements

Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Sorbitol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Hydroxyethylcellulose, Glucosamine HCl, Pisum Sativum 
Extract, Squalane, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Ceramide NP, 
Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, 
Xanthan Gum, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Parfum, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol. 
Paraben-free


